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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

   Rancangan penelitian toko Cici Laundry ini memanfaatkan penelitian 

terapan sebagai jenis penelitian yang menekankan pada penyelesaian masalah 

tertentu. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan 

yang ada, kemudian membuat suatu tindakan, maupun kebijakan khusus pada 

suatu perusahaan atau organisasi. 

 Tujuan dari kerja praktik yaitu mengembangkan suatu sistem pencatatan 

akuntansi yang berbasis Microsoft Office Access 2010, yang dapat membantu 

perancangan sistem pencatatan akuntansi atas transaksi beserta kegiatan keuangan 

yang terjadi pada UMKM Cici Laundry. Sistem yang dirancang diharapkan dapat 

membantu usaha dan mempermudah UMKM dalam menyajikan laporan 

keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah data primer. Data 

didapatkan secara langsung dari sumber asli dengan melakukan observasi dan 

wawancara. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan atau peninjauan secara 

langsung ke tempat usaha, mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

untuk meneruskan suatu penelitian. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi serta 

mengetahui permasalahan yang ada dengan melakukan interview kepada 

pemilik usaha secara langsung. 

3. Simulasi 

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan simulasi, yaitu: 

a. Menerima masukan dari pemilik usaha mengenai sistem dan 

laporan yang diinginkan. 

b. Mengerjakan perbaikan atas sistem yang telah dirancang. 

c. Melaksanakan uji coba implementasi pada sistem yang telah 

dirancang. 

d. Mewawancarai pemilik usaha mengenai hasil dari implementasi 

sistem yang telah dirancang. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Setelah melakukan observasi, wawancara, dan simulasi terhadap pemilik 

usaha, penulis melakukan proses perancangan sistem pencatatan akuntansi 

berbasis Microsoft Office Access 2010 pada Cici Laundry  yang diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Menjabarkan sistem akuntansi sesuai dengan kebutuhan Cici Laundry 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi . 

2. Setelah menganalisis sistem yang dibutuhkan, penulis melakukan proses 

perancangan sistem akuntansi yang dibutuhkan. 
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3. Mengajarkan pemilik usaha mengoperasikan sistem yang telah dirancang 

kepada pemilik usaha, mulai dari cara penginputan transaksi penjualan, 

pembelian dan  pencatatan transkasi ke dalam jurnal umum. 

 

4.4 Tahapan Pelaksanaan  

Dalam menyelesaikan kerja praktik ini, ada beberapa tahap pelaksanaan 

yang dilakukan sebagai berikut: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada bulan Juni 2018, merupakan tahap awal persiapan yang dilakukan 

untuk menentukan tempat kerja praktik dengan melakukan observasi. Menemukan 

tempat kerja praktik, melakukan kunjungan dengan mewawancarai pemilik usaha 

untuk mengetahui informasi yang diperlukan mengenai jenis usaha, transaksi-

transaksi operasional, dan kendala-kendala yang ada pada usaha. 

Pada bulan Juli 2018, penulis menawarkan perancangan sistem akuntansi 

untuk mempermudah dalam kelancaran usaha, mendapatkan persetujuan dari 

pemilik usaha, melakukan kesepakatan, melanjutkan dengan menentukan topik, 

dan membentuk proposal kerja praktik. 

4.4.2      Tahap Pelaksanaan 

Pada bulan Agustus 2018, tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu 

dengan melaksanakan kerja praktik yang di mulai dari perancangan sistem 

akuntansi pada data transaksi bulan Juli 2018. Berikut kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada tahap pelaksanaan: 

a.     Merancang sistem pencatatan akuntansi menggunakan Microsoft Office 

Access 2010. 
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b.     Melakukan uji coba sistem akuntansi untuk memastikan sistem akuntansi 

yang dirancang dapat digunakan. 

c.      Melakukan pelatihan kepada karyawan serta menjelaskan kegunaan dari 

masing-masing data yang ada pada sistem yang telah dirancang.  

d.      Pada bulan Desember 2018, serah terima sistem yang telah dirancang 

kepada pemilik usaha. 

e.      Melakukan kunjungan kembali untuk memastikan sistem sudah dapat 

beroperasi dengan baik. 

4.4.3     Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Tahap pelaporan dan penilaian merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019. 

Dosen pembimbing akan melakukan kunjungan ke tempat usaha untuk 

memastikan bahwa sistem yang dirancang telah diimplementasikan, membuat 

penilaian dan evaluasi. Tahap terakhir yaitu pengumpulan laporan hasil kerja 

praktik dalam bentuk  hardcover. 

 

4.5         Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

Adapun jadwal aktivitas kerja praktik yang dilakukan untuk 

menyelesaikan proyek adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

1 Juni 2018 Menentukan tempat kerja praktik 

2 Juni 2018 Melakukan observasi ke tempat usaha 

3 Juni 2018 
Melakukan wawancara dan mendapatkan 

persetujuan 

4 Juli 2018 Menentukan topik dan menyususun proposal  

5 Agustus 2018 Melakukan perancangan sistem  

6 Agustus 2018 Melakukan uji coba sistem 

7 Desember 2018 
Melakukan serah terima sistem yang telah 

dirancang 

8 Januari 2019 Kunjungan dosen pembimbing ke tempat usaha 

9 Januari 2019 Finalisasi laporan kerja praktik 

       

Sumber: Data diolah, 2018. 
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